Curriculum Vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa(e)
Mobil
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Florea Roxana- Ramona
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 6 RO-700257 Iași (România)
+0754693233
roxana_28_2@yahoo.com
română
28/02/1981
feminin

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

01/10/2009 → prezent
Doctorat în Științe Agricole, specializarea: Management și marketing în agricultură
Titlul tezei de doctorat:”Studii privind oferta, piața, promovarea, distribuția și valorificarea
laptelui și a produselor lactate în regiunea de nord- est a României ”
Discipline studiate:
¾
¾
¾
¾
¾

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

metode moderne de cercetare;
managementul proiectelor;
costuri și prețuri în agricultură;
strategia de produs, de preț și de promovare în marketingul agricol;
filiera și piața laptelui și a produselor lactate.

Facultatea de Agricultură,Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion
Ionescu de la Brad" Iași
ISCED 6
15/09/2009 → 20/06/2011
Master în Agronomie, specializarea: Administrarea Afacerilor în Agricultură

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

economia și filiera producției;
managementul afacerilor;
administrarea și controlul afacerilor;
forme de asociere;
managementul informației;
contabilitatea firmei;
strategii de marketing internaţional,
consultanţă managerială,
comerț internațional,
planificarea proiectului,
comunicare și negociere.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Facultatea de Agricultură,Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion
Ionescu de la Brad" Iași

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

ISCED 6

Perioada
Calificarea/diploma obţinută

01/10/2004 - 30/06/2009
Inginer economist în agricultură

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

marketing agroalimentar;
politici agricole;
managementul proiectelor;
consultantă agricolă;
strategii de dezvoltare rurală;
managementul calităţii;
management în agricultură;
tehnici de negociere și contracte;
economie agrară;
entomologie;
agrotehnică;
fitotehnie;
drept și legislație agrară;
contabilitate;
îmbunătățiri funciare;
ameliorarea plantelor agricole;

Facultatea de Agricultură,Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion
Ionescu de la Brad" Iași

Nivelul în clasificarea naţională sau ISCED 6
internaţională
Perioada

1/10/2009- 30/06/2010

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire – Nivelul 1
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

¾
¾
¾
¾
¾
¾

psihologia educaţiei,
pedagogie I,
pedagogie II,
didactica specialităţii,
instruire asistată de calculator,
managementul clasei.

Numele şi tipul instituţiei de Facultatea de Agricultură,Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion
învăţământ/furnizorului de formare Ionescu de la Brad" Iași
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

ISCED 6

Perioada 1/11/2009-28/11/2009
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Expert în studiul, păstrarea şi managementul resurselor genetice
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

citogenetică,
statistică,
genetica populaţiilor,
utilizarea germoplasmei,
biotehnologii,
conservarea germoplasmei,
engleză.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare Facultatea de Agricultură,Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion
Ionescu de la Brad" Iași
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională ISCED 6
Perioada 08/11/2010-15/112010
Calificarea/diploma obţinută Formator
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

pregătirea formării,
efectuarea formării,
evaluarea cursanţilor,
revizuirea şi promovarea programului de formare,
proiectarea programelor de formare,
organizarea programelor şi a stagiilor de formare,
marketing-ul formării.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare EURODIDACTICA S.R.L.
Nivelul în clasificarea naţională sau
ISCED 6
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

17/11/2010-29/11/2010
Manager proiect

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

planificarea proiectului
analiza riscului proiectului
implementarea proiectului
evaluarea proiectului
managementul resurselor umane
managementul financiar
realizarea şi coordonarea unui proiect.

Numele şi tipul instituţiei de
EURODIDACTICA S.R.L.
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
ISCED 6
internaţională

Perioada

01/02/2011-17/02/2011

Calificarea/diploma obţinută Auditor în domeniul calităţii
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

comunicarea specifică activităţii de audit,
munca în echipa de audit,
analiza şi aprecierea conformităţii şi eficacităţii sistemului calităţii,
colectarea şi structurarea informaţiilor specifice activităţii de audit,
conducerea auditului,
examinarea documentelor referitoare la sistemul calităţii şi întocmirea raportului de
examinare,
întocmirea documentelor specifice activităţii de audit,
întocmirea raportului de audit.

Numele şi tipul instituţiei de EURODIDACTICA S.R.L.
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau ISCED 6
internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă Română
Limbi străine cunoscute

Franceză, Engleză
Înţelegere

Autoevaluare

Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere

Discurs oral

Engleză

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

Franceză

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Alte competenţe şi aptitudini

¾

cunoștințe temeinice operare calculator (hardware și software )

¾

cunoștințe soft: sisteme de operare (instalare, configurare, instalare drivere & soft,
utilizare)

¾

cunoștințe avansate
Publisher,Outlook);

¾

cunoștințe medii MS Project,Visio,OneNote;

¾

cunoștințe medii Reason,Audacity;

¾

urmarea unui stagiu de pregătire în Belgia la Universitatea AGRO-BIO TECH

MS

Office

GEMBLOUX (1martie – 3 iunie 2011)

(Word,

Excel,

Powerpoint,

Acces,

